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Van de voorzitter

Het zomerseizoen is ten einde. De laatste onderlinge wedstrijden zijn gereden. De uitslagen
staan vermeld in deze PostGalop. De clubkampioenen 2013 zijn ondertussen bekend en er is
een verrassende uitslag. Deze wordt in de najaarsvergadering bekend gemaakt Dan worden
de clubkampioenen gehuldigd en verrijkt met een deken. De datum van de
najaarsvergadering tref je aan in de uitnodiging. Komt allen want misschien is die deken wel
voor jou.
In deze PostGalop kun je lezen hoe je niet moet zitten en hoe je een proefje dient te rijden.
De dravende reporter is van Sanne Dam. Een pakkend verhaal over haar en haar Pony Beau.
De notulen van de voorjaarsvergadering en de uitnodiging voor de najaarsvergadering.
Een stukje over de Huisapotheek desinfectiemiddelen en waarvoor te gebruiken,
het koelen van benen en met welke koelmiddelen.
Een verslagje van de bijscholing van juryleden.
En een verslagje van het springen van Pernilla op de Regiokampioenschappen.
Kortom een spannend, dikke en nieuwe PostGalop. Veel leesplezier.
Hans
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Van de bestuurstafel

Schilderen
Het schilderen door vrijwilligers is gestart.
De boeidelen zijn nog niet allemaal geschilderd. Het springmateriaal mag nog
wel eens geschilderd en er is rondom het terrein nogal wat snoeiwerk.
2 november plannen als klusdag. Misschien schilderen en snoeien.
Werkschema.
Degene die zich niet hebben opgegeven zijn moeilijk te motiveren.
Van het schoonmaken moet een soort aftekenlijst komen zodat de schoonmakers
weten wat er gedaan moet worden.
Film Rabofonds
De Film die we destijds hebben gemaakt voor het rabofonds moet nog
aangepast. Ingeborg heeft menners gefilmd en als dat bijgewerkt is kan de film
ter promotie op de site
Heemskerk 950jr 20 oktober
Het ringsteken is op 20 oktober in het centrum. We hebben mensen nodig die
willen helpen.
15 sept Rabofiets dag.
Elke deelnemer die voor de club fiets zorgt ervoor dat er een tientje in de clubkas
wordt gestort. We hopen dan ook op veel deelnemers.
Aanvraag parkeerbord.
We zijn bezig met een aanvraag van een bord met verwijzing naar RV de
Commandeurs op of bij het bord wat nu verwijst naar de parkeerplaats van de
kasteel tuin.
Reclameborden.
We zijn de mogelijkheid aan het onderzoeken om reclame borden om de rijbaan
heen te plaatsen.
Springles.
We willen het eerste uur van de springles een vol uur maken. De eerste les is vrij
vol en drie kwartier is krap.
Volgende OW springen is as woensdag.
Dressuurlessen zijn zomers doorgegaan. Was een succes. Altijd redelijk bezocht.
Startkaartleden.
Startkaartleden mogen overal aan meedoen (behalve de lessen) maar rijdende
leden krijgen overal voorrang en korting. Kosten 30,
Onderlinge wedstrijd
Het filmen van de proef met commentaar van de jury op de afgelopen OW was
een succes. Het idee is om de eerste OW van 2014 weer de proef te filmen.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
De Commandeurs
Op DINSDAG 5 november 2013 in het clubhuis aan de Tolweg te
Heemskerk
20.00 uur ontvangst met twee consumptiebonnen.
20.30 aanvang vergadering
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen.
Ingekomen stukken
Notulen voorjaarsvergadering 2013.
Begroting 2014
.
W.V.T.T.K.
PRIJSUITREIKING DEKENS Clubkampioenen
Rondvraag
Sluiting.

Aansluitend zullen we een paar proeven bekijken van de onderlinge
wedstrijd van 8 september met het commentaar van Leontien Buur.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 april
2013

1. 20.30uur Opening door de voorzitter.
Hans heet alle aanwezigen van harte welkom. Fijn dat er een grote opkomst is.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken
Uitnodiging regio en kringvergadering op 15 en 16 april 2013. Marjon Geerdes
gaat naar kring. Vrijwilligers om naar de regio te gaan?
Afmelding voor de vergadering van Evelyne Meyssen
4. Notulen najaarsvergadering 2012.
Zijn gepubliceerd in de PG. Geen op of aanmerkingen.
5. Jaarverslag secretaris
Secretaris doet verslag van het jaar 2012.
6. Jaarverslag penningmeester.
Ton Geerdes doet verslag. We hebben een kleine winst geboekt.
Digitalisering van de KNHS scheelt Ton heel veel werk.
Geen vragen of opmerkingen.
7. Verslag kascommissie.
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Willeke en Lyanda hebben de controle gedaan. Willeke vertelt dat het er keurig
uitziet. Zij hebben geen onvolkomenheden kunnen vinden. Hierbij decharge van
de penningmeester.
8. Vaststellen balans.
Ton deelt de balans uit. Geen vragen of opmerkingen.
9. Verkiezing nieuw kascommissielid.
Willeke en
Lyanda waren nu. Margret was reserve. Willeke treedt af. Anita Marijnus is
nieuwe reserve.
10. Aftredend en herkiesbaar: Stephanie Lubbers
Aftredend en niet
herkiesbaar : Jos Bakker
Kandidaten voor de twee opengevallen bestuursfuncties kunnen zich tot een uur
voor de vergadering melden bij de secretaris.
Er heeft zich niemand anders aangediend. We missen erg iemand voor het
terrein onderhoud. Miel is nu alleen. Werkzaamheden blijven liggen. Gerard Dam
(ponyouder lid) heeft aangeboden wat te helpen. We gaan de veer bij ingang
vervangen want nu heeft er al een paard in gehangen met zijn staart. We
moeten iets hebben wat sterk en flexibel is.
11. Verslag terreincommissie.

Agenda

Club
15 sept.
18 sept.
5 nov.

KNHS wedstrijd en RABO fietsdag
onderlinge springwedstrijd
Algemene Ledenvergadering

Voorstel data 2014
Data volgend jaar KNHS wedstrijd
zondag 13 april
zondag 11 mei
donderdag 19 juni
donderdag 17 juli
zondag 17 augustus
zondag 28 sept
OW 6 april - 25 mei - 14 september
OW springen tijdens de lessen.

Nationaal en Regio Outdoor
Het wachten is op het indoor seizoen.
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Techniek

Hoe rijd je succesvol proefjes?
1. Zorg dat je de opgaven goed kent en dat de oefeningen thuis in ieder
geval lukken.
2. Takt, recht gerichtheid, ontspanning en op eigen benen lopen zijn
belangrijke criteria voor de beoordeling van de gangen, maar ook voor de
oefeningen.
3. Zorg dat je paard gehoorzaam is aan je beenhulpen.
4. Probeer zonder fouten te rijden en de sterke punten van je paard te tonen.
Zwakheden heeft elke combinatie, maar probeer ze niet te benadrukken.
5. Alle gangen en tempi moeten gecontroleerd zijn door de ruiter: vlijtig
zonder haastig te worden en rustig, maar niet langzaam.
6. Voorwaarts en energievol rijden.
7. Ook nauwkeurig rijden: niet uit de hoek vallen, vierkante of platte voltes
rijden, wel lang genoeg halthouden, eerst stilstaan en dan pas groeten,
etc.
8. Omdat de overgangen de toetssteen zijn van de mate waarin je paard
door het lijf beweegt en de hulpen doorgeeft zijn dit belangrijke
onderdelen van een proef.
9. Alle oefeningen op tijd voorbereiden en ook afmaken (dus: niet
halverwege ophouden met verruimen, niet duidelijk terugschakelen,
wijken niet afmaken tot de hoefslag).
10.Zit er netjes op en ga mee met de bewegingen van je paard. Wanneer je
onvoldoende in balans kunt zitten stoor je je paard te veel. Neem dan
zitles om een onafhankelijke zit te krijgen.
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Ponyhoek

Hoe je niet moet zitten
(uit “de vrolijke rijschool”)
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De dravende reporter

Sanne Dam met haar Pony Beau.
Mijn pony heet Beau, ze is 20 jaar en een
Welsh. Ik wou al heel lang een pony, en
eindelijk kreeg ik Beau. Ik rijd elke zaterdag
(’s zomers op vrijdag) met haar naar de
commandeurs en dan hebben we daar les
van Adrie, dat is altijd heel leuk! Thuis
spring ik ook weleens met haar, maar
zonder zadel of met neckrope rijden vind ik
ook heel leuk! Beau staat samen met mijn
shetlander Fie.
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Heb je er nog meer gehad.
Nee, Beau is mijn eerste pony.
Waar staat je paard gestald.
Mijn vader heeft een hoveniersbedrijf, hij heeft een zeecontainer om laten
bouwen als stal en er een hek om laten bouwen en daar staan ze in. Eerst was
daar nog gras in, maar nu is het gewoon zand zodat ik er beter in kan rijden. Ze
staan wel vaak bij de buren in het weitje.
Waar kun je rijden.
In mijn bak! Maar langs de weg stappen of naar het duin is ook altijd leuk.
Ga je naar het duin.
Ja, ik heb 1 vriendin met een eigen pony en nog een vriendin met een
verzorgpony, met hun ga ik vaak naar het duin, dan hebben we altijd heel veel
lol en de pony’s vinden het ook leuk!
Ga je naar de les van de Commandeurs.
Ja, op zaterdagochtend en in de zomer op
vrijdagavond loop ik vanuit het duin naar de
Commanders met Beau. Ik krijg les van Adrie
samen met Marleen, Pernilla en Britt. Het is altijd
heel gezellig en het zijn ook hele goeie lessen! Ik
ben al veel vooruit gegaan met Beau.
Wat vind je het leukst aan de Commandeurs.
Dat het er zo gezellig is en dat we niet met een te
grote groep zijn. Het is lekker klein en daar hou ik
wel van!
Wat mis je bij de Commandeurs.
Als ik echt iets moet zeggen is het een overdekte bak, dat is toch wel lekker in
de winter, vorige winter is het vaak niet doorgegaan en dat vond ik jammer!
Maar ik vind gewoon een buitenbak ook lekker hoor.
Vertel nog eens iets leuks.
Ik doe ook
vrijheidsdressuur met mijn
pony’s! Beau kan nee
schudden, de jambette en
achteruit lopen en Fie kan
nee schudden, de
jambette, achteruit lopen
en een rondje draaien! Ook
ga ik weleens freestylen
met ze, dat vind ik echt
heel leuk!
Wil je nog iets kwijt.
Nee, dat was het wel haha!
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Gezondheid

Het koelen van de benen.
Koelen is niet alleen een wellnes behandelingen, maar kan ook goed zijn om
problemen te voorkomen. Het werkt ontstekingsremmend en pijn stillend.
Zijn b.v. na een zware opgave kleine vezeltjes in de pezen beschadigd dan kan
koeling voorkomen dat er bloeding optreedt of de schade groter wordt, daar door
de koeling de bloedvaten samentrekken.
Bij ontstekingen en peesproblemen kan koelen helpen doordat de alarmerende
reactiestoffen dan niet in zo grote mate geproduceerd worden.
Ook bij ernstigere verwondingen helpt vaak, maar kort koelen bijzonder goed.
Bij een acute peesbeschadiging zijn de eerste drie dagen buitengewoon
belangrijk: koelt men dan goed en gebruikt men ontstekingsremmers dan
ontstaat er minder bloed dat door het lichaam weer afgevoerd moet worden.
Koel je met een vriespak of met ijs doe dat dan nooit
direct op het been maar verpak het in b.v. een
theedoek. Nooit langer dan 15 minuten.
Er zijn ook koel-gels. Breng je die alleen op, dan koelt
het door de verdampingswarmte die aan het been wordt
onttrokken.
Masseer je het been met een koel-gel die etherische olie
bevat dan bereik je het tegenovergestelde: de
bloedvaten worden wijder. De warmte activeert een
kunstmatig ontstekingsproces en brengt de
stofwisseling weer op gang.
De doorbloeding wordt ook verbeterd wanneer je met
een gekoeld been gaat wandelen.
Er zijn ook pasta’s en gels in de handel die je op kunt
brengen met daaroverheen folie en b.v. een bandage.
Dat geeft ook een warmte-effect. Ook nooit langer dan
15 minuten om warmtestuwing te voorkomen. Dit is ook
de reden dat eventing-ruiters onmiddellijk na de cross
de beenbeschermers verwijderen.
Pasta’s en gels hebben wel een nadeel. Wanneer je ze
veel gebruikt kunnen paarden er allergisch voor worden
en ontstaan huidproblemen. Bovendien leveren
sommige van deze producten een probleem als dopingstof. Lees dus goed na wat
er werkelijk in zit. Wat je misschien niet verwacht had: koelen met ijswater
onder 0°is ook verboden (lijst van verboden producten en methoden)
Kijk voor diverse producten om te koelen bij Productinformatie
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Wonden desinfecteren (huisapotheek)
Jodium:
Zeer veelzijdig inzetbaar. Een jodiumzeep voor het schoonmaken, een
jodiumoplossing voor desinfectie van wonden, een jodiumzalf voor de
behandeling van schuurplekken.
Octenisept:
Voor het schoonmaken van wonden, maar mag niet gebruikt worden voor
paarden die geslacht mogen worden.
Waterstofperoxide:
Niet gebruiken, want het vergroot de wond en irriteert.
Jodoform:
Tegen rotstraal, maar bevat ether en is dus niet zo gezond vanwege de dampen.
Beter is JoDoGel , gewoon na de reiniging van de hoef met een kwast aan te
brengen.
Kopersulfaat oplossing:
Tegen rotstraal. Verhardt weke hoeven.
Alusprays:
Ook wel zilverspray genoemd. Niet gebruiken, want het dekt de wond af en als er
ook nog maar 1 bacterie is blijven zitten dan heb je de poppen aan het dansen.
(einschuss gevaar) Wordt wel bij steriele operaties gebruikt.
Zilverzalf:
Voor mok en ander eczeemplekken, als vloeistof of zalf. Antibacterieel en werkt
verzachtend op de huid. Bevordert de genezing bij slecht genezende wonden.
Pirocton_Olamin bevattende shampoo of lotion:
Voor paarden met zomereczeem en andere schuurplekken door allergieën.
Vermindert de jeuk.
Geen pepermunt-, anijs-, theebaumolie gebruiken!
Klei:
Bij verwondingen, regenereert de huid en koelt.
Zinkzalf:
Voor kleine verwondingen. Houdt de huid soepel en bevordert de vorming van
nieuwe cellen.
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Productinformatie

Koelmiddelen
Koude of warme pads in de zakjes van de
gamaschen.
Beschermende frotté binnenkant.
Door het klittenband blijven de pads op hun plaats.
Blauw koelpak van Stüben ( in de
ijskast leggen) moet onder bandage
bevestigd worden.
Er hoort een speciale koeldoos bij
waardoor je het goed onderweg kunt
gebruiken.
20 minuten koelkür. Speciale pakjes
uit het vriesvak worden in zakjes gestopt,
zodat ze niet direct op de huid zitten. Ook voor
speciale gewrichten te verkrijgen. Een upgrade
tot ,massageapparaat (dmv regelmatig
opgepompte luchtkussentjes is ook mogelijk

Equitherm gamaschen moeten in de koelkast bewaard worden,
niet in het vriesvak! Omdat er geen vocht bij te pas komt
wordt de huid niet week.
Een dunne doek tussen been en gamasche. Ze kunnen ook als
warmtepakking gebruikt worden.

Recool-horse zijn bandages die volgens
de fabrikant gedurende 48 uur de huid
en de eronder liggende weefsels koelt.
Gewoon in water “op laden” en als je ze
goed droogt na gebruik werken ze
ongeveer 50x.
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Paard hoeft niet vast te staan tijdens het koelen. Ze passen goed.
Zelfde systeem van ander merk. Ook water laten opzuigen. Er zijn ook een soort
springschoenen bij.

In Engeland te bestellen Cold Water Boots die in
water gelegd worden. Zowel voor voor- als
achterbenen. Goede hulp bij opgelopen benen
na een grote inspanning. Kunnen steeds weer
opnieuw gebruikt worden.
.
E-Cooline is ook een met behulp van
leidingwater koelende bandage.

Allerlei merken klei met of zonder toevoegingen kunnen zo op het been
worden aangebracht in een dikke laag en aan de lucht laten drogen of
losjes bandageren.
Opletten wat er in zit i.v.m. doping controle. Bijv. bij menthol mag het
48 uur voor de start niet meer opgebracht zijn.

Goedkope ijspakking die actief wordt door trekken of drukken
en dus zo in de stalkast bewaard kan worden. Werkt ongeveer
20 min. Prima als eerste hulp bij ongelukken.

Leovet speciale zalf “cold
pack”.
Zalf met vele kruiden en
etherische olie.
Door verdamping daarvan
werkt het eerst koelend en
daarna bloedvat verwijdend.
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Verslagen

Bijscholing voor juryleden.
Tijdens de Hippiades was er bijscholing voor juryleden op een ander manier dan
gebruikelijk: kleine groepjes juryleden zaten met “oortjes” in naast de ring
terwijl de geen die de bijscholing gaf van elke oefening aangaf wat er goed en
wat er minder goed aan was. Meestal hadden de ruiters er zelf geen erg in, maar
hun begeleiders wel en die luisterden dan ook graag mee met het commentaar
van de baas. Punten werden slechts sporadisch gegeven, meestal alleen wanneer
één van de juryleden er om vroeg, maar commentaar als: nooit meer dan een…
of nooit minder dan… Door de kleine groep was er volop interactie tussen de
deelnemers en dat is een groot voordeel t.o.v. de oude manier. Op deze manier
kom je wel eerder op één lijn te zitten.

Regiokampioenschappen in Hoofddorp
Voor de vereniging weer slechts één deelneemster. We
lijken daar patent op te hebben. Ditmaal de
enthousiast springende Pernilla in de klasse L die
afvaardiging kent naar de Hippiade. Een pechfoutje
hield Pernilla af van een foutloze rit en de prijzen (ze
was de eerste zonder prijs, dus best wel goed).
Revanche tijdens het tweede parcours, een twee-fasen
parcours),waar veel ruiters te nonchalant begonnen en
bij de gemakkelijke
hindernis 1 naar de
uitgang toe de
balken lieten rollen.
Zo niet bij Pernilla
die een net
parcours reed en
een tweede prijs in
ontvangst mocht
nemen. Doet goed
voorbeeld goed
volgen???
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Puzzels

Oplossing juni
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Puzzel september
Je bent met elkaar een hele dag op pad en halverwege willen jullie de pony’s
wat te eten geven. Gelukkig staan er een aantal hekjes waaraan je je pony kunt
vastbinden zonder dat ze elkaar het eten afsnoepen.
Plaats de 9 pony’s elk aan een hekje zodat ze elkaar nergens horizontaal,
verticaal of diagonaal kunnen raken.
Aan de zijkant en onderkant zie je hoeveel pony’s er in elke rij voorkomen.
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Mutaties

Nieuw menlid
Dorien de Jong

Opzegging per 01/09/2013
Priscilla de Wildt

Wijzigingen
Nora ter Haar wordt menlid
Astrid Beentjes wordt Senior lid

Startpas wijzigingen
-
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Uitslagen.

Datum: 13-06-2013
Naam
Pernilla de Jong
Debby Wolbink
Judith Jacobsen
Ingeborg van der Heijdt
Datum: 18-07-2013
Naam
Kelly Beentjes
Mariska Das
Boendermaker
Ingeborg van der Heijdt
Debby Wolbink
Sandra Groenheide-De
Wit
Gonnie van de Kommer
Datum: 25-08-2013
Naam
Pernilla de Jong
Femke Baltus
Joke Muijen-Radsma
Marije Baltus
Debby Wolbink
Judith Jacobsen
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Paard/Pony
Eikenhorst's Paola
Vice Versa
Amondo
Billy Elliot

Kl.
L1
M1
M1
L1

ring2
ring 1
183
182
176
178
174
180
181
178

Paard/Pony
Zonnalina

Kl.
B

ring2
ring1
181
188

Maiko
Billy Elliot
Vice Versa

B
L1
M1

Miranda
Uvita

M1
M2

v

Paard/Pony
Eikenhorst's Paola
Ginger
Willow
Karmalita
Vice Versa
Amondo

Kl.
L1
L1
B
L2
M1
M1

ring1
179
180
188
174
180
182

147
175
182

162
179
165

153

181
155

ring2
180
173
180
160
171
173

